
मंदिर दिभाग 

श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यिस्था, विडी 

                         वद.१९ मे , २०१८ 

दिषय:- श्रीगुरुपौदणिमा उत्सि-२०१८ कायिक्रम पदिका.. 

                    सिंभि:- जा.कं्र.एसएसएस/िताब् दी /४५९/२०१८ वद. १७/०५/२०१८  

दििस,  िार ि दिनांक िेळ कायिक्रमाचा तपशील 

प्रारंभ दििस पहाटे ०४:३० श्रींची काकड आरती 

गरुुिार, वद.२६/०७/२०१८ पहाटे ०५:०० श्रींच्या फोटोची ि पोथीची वमरिणकू 

आषाढ ि.ु॥१४  पहाटे ०५:१५ श्रीद्वारकामाईत श्रीसाईसच्चररताच ेअखंड पारायण 

िके १९४०  पहाटे ०५:२० श्रींच ेमगंलस्नान ि दिशन 

 सकाळी ०६:००  पाद्यपजूा 

 दपुारी १२:३० श्रींची माध्यान्ह आरती ि तीथशप्रसाद 

 दपुारी ०४:०० ते ०६:०० कीतशन कायशक्रम 

 सायंकाळी ०७:०० श्रींची धपूारती 

 रात्रौ ०९:१५ श्रींच ेचािडीत वनत्याच ेपजून ि पालखीची गािातनू वमरिणकू  

 रात्रौ १०:३० अदंाजे श्रींची िेजारती (पालखी वमरिणकू परत आल्यानतंर) 

 दिप:-पारायणासाठी  द्वारकामाई रािभर उघडे राहील. 

मुख्य दििस पहाटे ०४:३० श्रींची काकड आरती 

िकु्रिार,वद.२७/०७/२०१८ पहाटे ०५:०० अखंड पारायण समाप्ती, श्रींच्या फोटोची ि पोथीची वमरिणकू 

आषाढ ि.ु॥१५  पहाटे ०५:२० श्रींच ेमगंलस्नान 

िके १९४०  सकाळी ०६:०० पाद्यपजूा 

 दपुारी १२:३० श्रींची माध्यान्ह आरती ि तीथशप्रसाद 

 दपुारी ०४:०० ते ०६:०० कीतशन कायशक्रम 

 सायंकाळी ०७:०० श्रींची धपूारती  

 रात्रौ ०९:१५  श्रींच्या रथाची गािातून वमरिणकू 

 रात्रौ ११:०० अदंाजे  श्रींची िेजारती ( रथ वमरिणकू परत आल्यानंतर) 

 दिप:- मुख्य दििशी ग्रहण असमुळे शेजारतीनंतर समाधी मंदिर बंि होईल. 

सांगता दििस पहाटे ०४:०० श्रींच ेमगंलस्नान  

िवनिार,वद.२८/०७/२०१८ सकाळी ०६:०० पाद्यपजूा 

आषाढ कृ.॥१  सकाळी ०६:१५  श्रींच ेगरुुस्थान मंवदर येथे रुद्रावभषेक  

िके १९४०  सकाळी १०:३० गोपालकाला कीतशन ि दहीहडंी कायशक्रम 

 दपुारी १२:१०चे दरम्यान श्रींची माध्यान्ह आरती ि तीथशप्रसाद 

 सायंकळी ०७:०० श्रींची धपुारती 

 रात्रौ ११:०० ते पहाटे ०५:०० श्रींच ेसमोर कलाकार हजरेी कायशक्रम 

 दिप:-समाधी मंदिर िशिनासाठी रािभर उघडे राहील. 

 दिप:- (१)वनमतं्रीत कलाकार कायशक्रम वद.२६/०७/२०१८ ते वद.२८/०७/२०१८ रोजी सायंकाळी ७:३० ते १०:३० या िेळेत होतील. 

(२)अखंड पारायणात भाग घऊे इवच्िणा-या साईभक्ांनी आपली नािे वद.२५/०७/२०१८ रोजी दपुारी १:०० ते ६:०० या िेळेत 

सामाधी मंवदरासमोरील स्टेजिर नोंदिािीत. त्याच वदििी सायंकाळी ६:१०वम. वचठ््ठया काढुन पारायण करणा-यांची वनिड करण्यात 

येईल. (३) सांगता वदििी वद.२८/०७/२०१८ रोजी होणा-या कलाकारांच्या हजेरी कायशक्रमासाठी इच्िुक कलाकारांनी आपली नािे 

अनाऊंसमेंट रुममध्ये मंवदर कमशचा-याकडे आगाऊ नोंदिािीत. (४) वद.२८/०७/२०१८ रोजी श्रींच ेगरुुस् थान मंवदर येथे रुद्रावभषेक प्रथे 

परंपरेप्रमाण े मा.मखु् य कायशकारी अवधकारी यांचे हस् ते होईल. (५) सोईप्रमाण े कायशक्रमात बदल करण्याचा अवधकार व्यिस्थापन 

सवमतीने राखनु ठेिला आह.े  

महत् िाची सचुना- 

१) शुक्रिार, दि.२७/०७/२०१८ रोजी श्रीगुरुपौदणिमा उत्सिाचा मुख्य दििशी खग्रास चंद्रग्रहण असलेने   रािी 

समाधी मंदिर िशिनासाठी उघडे राहणार नाही, याची सिि साईभक्ांनी नोंि घ्यािी. 

२) तसेच शदनिार, दि.२८/०७/२०१८  रोजी समाधी मंदिर िशिनसाठी रािभर उघडे असल्याने त्या दििशी 

दि.२८/०७/२०१८ रोजी रािी शेजारती ि रदििार, दि.२९/०७/२०१८ रोजी श्रींची काकड आरती होणार नाही.  

 

                     (श्रीमती रुबल अग्रिाल, भा.प्र.से) 

                         मुख्य कायिकारी अदधकारी, 

श्रीसाईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यिस्था, विडी 



  



 


